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Sammanfattning  

Nora kommun har initierat arbetet med att utföra en parkeringsutredning för Noras centrala 

tätort. 

Utredningens syfte är att generera en bild av nuläget för parkeringssituationen, vilket kan ge 

underlag för den fortsatta planeringen i utredningsområdet.  

En central fråga för utredningen är om parkeringsutbudet täcker efterfrågan för den centrala 

delen av Nora. Bedömningen är att i dagsläget finns en balans mellan utbud och efterfrågan 

totalt sett i utredningsområdet. En viktig invändning är dock att i den centrala delen där 

huvuddelen av handel och verksamheter är lokaliserad, uppstår tidvis brist på 

parkeringsmöjligheter för de mest attraktiva platserna vissa tider på dygnet och året. 

Möjligheterna att skapa mer p-platser i denna del av Nora är mycket begränsade på grund av 

höga kulturvärden i den gamla stadsbebyggelsen med täta kvarter och smala gator. 

Många av förslagen utgår från att förenkla och tydliggöra gällande parkeringsreglering i Nora. 

För att förbättra parkeringssituationen och ge ökad tillgänglighet till handeln i centrum 

föreslås att Skojarbacken iordningsställs som en modern parkeringsyta. Dessutom föreslås 

tillgängligheten till Skojarbacken öka genom att öppna Arne P:s väg för allmän trafik. Som ett 

kommande steg kan en ändrad tidreglering för den stora parkeringen vid Torget diskuteras för 

att ge ökad dynamik i parkeringen. 

Vidare föreslås förändringar kring tidreglering och datumparkering som ska underlätta 

boendeparkering i de delar av området som inte har efterfrågan på parkeringsplatser från 

handeln. 

Förslag till parkeringsnorm har redovisats. Det aktuella utredningsområdet har hyggliga 

kollektivtrafikkopplingar med buss och bilinnehavet är relativt lågt, vilket tillsammans med 

aktsamhet mot den känsliga bebyggelsemiljön talar för att parkeringstalen för bostäder bör 

hållas låga.  

Vid planering av parkering för handel och verksamheter bör beaktas att Nora tätort har ett 

stort omland med gles bebyggelse där många är beroende av personbil för att kunna utföra 

ärenden och ta del av service i centrum. Det tillsammans med Noras attraktivitet för turister 

talar för att det finns anspråk på behov av tillgängliga parkeringsplatser i tillräckligt antal i 

centrala Nora. 

 

 

 

 

 

  



 

  Sida 5 av 23 
 

Inledning 

Nora kommun har initierat arbetet med att ta fram ett antal strategiska dokument som rör 

transporter och ett av dessa dokument är den nu aktuella parkeringsutredningen. Arbetet har 

utförts under våren och sommaren 2018 av VAP-VA-projekt AB i nära samarbete med Nora 

kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Bakgrund 
Tillgång till parkering är en viktig fråga i våra tätorter för att klara kraven på tillgänglighet till 

handel, bostäder och arbetsplatser. 

Utredningsområdet är centralort för Nora kommun och omges av gles bebyggelse. Inom 

området står bebyggelsen tätt med för det mesta trånga gator. 

Syfte 
Nora kommun har fått synpunkter på parkeringssituationen i Nora och tagit initiativ till att ta 

fram en parkeringsutredning. Utredningens syfte är att skapa en bild av nuläget för 

parkeringssituationen, vilket kan ge underlag för den fortsatta planeringen i 

utredningsområdet.  

Den centrala frågan för utredningen är att klarlägga om parkeringsutbudet täcker efterfrågan 

för den centrala delen av Nora. Analysen ska funktionellt skilja på anspråk för parkering som 

uppstår från boende, arbete och handel.   

Mål 

✓ Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet för parkering i prioriterade områden för att 
främja handeln i centrala Nora. 
 

✓ Arbetet ska presentera åtgärder som kan underlätta en mer ändamålsenlig 
parkeringsövervakning i syfte att ge ökad dynamik för attraktiva parkeringsplatser i 
tätorten. 
 

✓ Arbetet med planering av parkeringsstrukturer ska beakta och ta hänsyn till de mycket 
viktiga kulturintressen som finns i Nora tätort. 
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Avgränsning 
Området för utredning avgränsas till den centrala rutnätsstaden i Nora tätort, se figur 1.  

I söder begränsas området av Hagbyån och i norr av Järntorgsgatan (väg 267) samt Tullbacken. 
 

 
 Figur 1: Översikt centrala Nora 
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Förutsättningar 

Arbetet med parkeringsutredningen har huvudsakligen beaktat två kommunala dokument i 

den fysiska planeringen. 

Kommunala styrdokument 

• Översiktsplan 2018 

Nora kommun har under slutet av 2017 antagit en ny översiktsplan. Planen är till för att ge 

vägledning för en långsiktig utveckling av kommunen vad gäller mark- och vattenanvändning 

men även ge inriktningar för byggnationer och byggnaders bevarande samt utveckling. 

I översiktsplanen har avvägningar och ställningstaganden gjorts mellan olika allmänna och 

enskilda intressen. Det ger vägledning för beslut om användningen av mark- och 

vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen ska 

därför ses som vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. 

Det är därför viktigt att parkeringsutredningen beaktar och följer de ställningstaganden som 

planen beslutat om, i de fall de berör frågor runt trafik och parkering. En fråga som 

översiktsplanen berör är behovet av besöksparkeringar under högsäsong och speciellt 

uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. 

 

• Fördjupad översiktsplan samt områdesbestämmelser för Nora stadskärna 2010 

Nora kommun har under 2010 antagit en fördjupning av den tidigare översiktsplanen samt 

områdesbestämmelser för tätorten. De nya områdesbestämmelserna upphävde de många 

små detaljplaner som tidigare fanns i centrala Nora. Detta beslut påverkar förutsättningarna 

för parkering och övervakning eftersom gatorna endast informellt kan anses vara allmän plats. 
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Nulägesanalys 

Utbud av parkering - allmän beskrivning 
För att få underlag till analys av parkeringssituationen har en inventering genomförts för 

samtliga gator inom utredningsområdet. Gällande parkeringsreglering och antalet tillgängliga 

parkeringar har dessa kartlagts tillsammans med en sammanfattande analys. 

Norra delen 

Stor del av gatunätet i den norra delen går ej att nyttja för parkering. Gatubredden är mycket 

begränsad i större delen av centrum vilket medför att parkering och/eller stannande av fordon 

är förbjudet på en och ibland båda sidor av gatorna. Längsgående parkering på båda sidor av 

exempelvis Borgmästaregatan kan medföra framkomlighetsproblem då gatubredden endast 

är 5-6 m. Tillåten parkering för båda sidor av Rådstugugatan vid Fogdegatan är också mycket 

olämplig, även där på grund av den begränsade gatubredden. På torget vid kyrkan finns en 

större parkering som utanför turistsäsongen täcker större delen av kunderna till den handel 

som finns utöver de större livsmedelsbutikerna.   

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Befintlig parkeringssituation, norra delen 

Parkeringsplatsen nedanför Storgatan täcker Coop konsums besökare i största grad. Vid de 

mest attraktiva tiderna är dock inte parkeringen vid Coop samt torget tillräcklig. För Willys vid 

Svartälvsgatan finns en parkering som bör täcka kundernas behov i största grad. 

Enkelriktad gata 



 

  Sida 9 av 23 
 

Parkeringslängan vid Järntorgsskolan är för det mesta full och täcks förmodligen upp av de 

arbetande vid skolan och boende i området.  

Sammanfattande analys norra delen 

I den norra delen av centrum finns i princip all Noras handel och har därmed störst anspråk till 

en god tillgänglighet på parkeringsplatser. Det utbud som finns av parkeringar är tidvis inte 

tillräcklig för det behov som finns i denna del av centrum. De begränsade gatubredderna 

försvårar även gatuparkering.  

Södra delen 

Nedre delen av centrum utgörs främst av bostäder där det finns goda möjligheter för 

parkering längs gatorna. Utöver det finns Karlsängsskolan med en större parkering samt två 

ytterligare parkeringar vid Herrgårdsgatan. I denna del finns en stor tillgång på parkering då 

tivoliplanen finns med möjlighet till ca 320 platser, vilket inte nyttjas. Därefter finns även 

pendelparkeringen vid järnvägen som är mycket viktig för de pendlande inom kommunen.  

 

Figur 3: Befintlig parkeringssituation, södra delen 

Sammanfattande analys 

Parkeringsbehovet från boende samt Karlsängsskolans arbetande och besökare anses vara 

tillgodosedda i denna del av centrum.  Området utgörs i första hand av bostäder och låg andel 

handel och därmed blir parkeringsbehovet lika stort som för norra delen. 

Antalet parkeringsplatser som tillhandahålls till pendlare vid resecentrum ser ut att behöva 

ökas.  

Skojarbacken är en mycket stor parkeringsreserv för centrala Nora som inte utnyttjas ofta. 
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Utbud av parkering - beläggningsgrad på befintliga parkeringar 
För att få kunskap över om det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på parkering i 
centrala Nora har de större parkeringarna inventerats med avseende på beläggningsgrad.  

Parkeringsinventeringen har gjorts vid flera tillfällen under försommaren. Tisdagen den 15 
maj, onsdagen den 13 juni, torsdagen den 21 juni samt onsdag den 27 juni har det under olika 
tidpunkter (09.00, 12.30 och 15.00) inventerats vilken beläggningsgrad respektive 
parkeringsyta har. Mot bakgrund av att Nora tätort är ett attraktivt turistmål under 
sommarhalvåret så är det viktigt att beakta att beläggningen på parkeringsplatserna är högre 
under sommaren och då speciellt under semestermånaderna. 

Parkeringarna har kommunalt eller privat huvudmannaskap vilket påverkar regleringsform 
samt övervakning och påföljder. 

 
Figur 4: Parkeringsinventering avseende beläggning 

Resultat av inventering.  

P1 – ca 18 platser varav en reserverad plats för rörelsehindrade (Järntorgsskolan övre). 

Mycket hög beläggning på parkeringen men beläggningen minskar under sommarens 

lovperiod. 

P2 – ca 23 platser (24 h) och ofta endast enstaka platser lediga. Beläggning på mellan 70-90 %. 

P3 – ca 10 platser (24 h)  med hög beläggning på runt 90 % men lägre vid räkningen i slutet av 

juni. 

Kvartersmark Privat 
Kvartersmark Kommunen 

P3 

P8 

P9 P10 
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P4 – ca 47 platser (24 h) varav en reserverad plats för rörelsehindrade och två för 

utryckningsfordon. Mycket hög beläggning vid samtliga räkningar, som lägst 80% beläggning i 

slutet av juni. 

P5 – ca 39 platser (1 h) varav två reserverade platser för rörelsehindrade vid Willys butik. Hög 

beläggning som följer handelns mönster med högre beläggning på eftermiddagar och mot 

veckoslut. 

P6 – ca 62 platser (2 h) varav fyra reserverade platser för rörelsehindrade vid Coop konsum. 

Tidvis full vid handelns maxtimmar och följer samma parkeringsmönster som P5. 

P7 - ca 89 platser (6 h) varav två reserverade platser för rörelsehindrade samt två 

laddningsplatser för elfordon. Vid torghandel förvinner ca 15 platser. En mycket attraktiv 

parkering med korta avstånd till handel och restauranger. Ofta helt fullbelagd under 

sommarhalvåret men betydligt lägre beläggning övriga tider. 

P8 – ca 110 platser (24 h) varav två reserverade platser för rörelsehindrade. Belagd till ungefär 

en tredjedel under skoltid. Övrig tid och under lov har parkeringen mycket låg beläggning. 

P9 – ca 39 platser varav två reserverade platser för rörelsehindrade. Parkering på privat 

fastighetsmark avsedd för boende och besökande till intilliggande fastigheter.  

P10 – ca 37 platser på privat fastighetsmark som är förhyrda. 

P11 – ca 48 platser (24 h) varav en reserverad plats för rörelsehindrade med hög 

beläggningsgrad. Nyttjas av pendlare som parkerar i anslutning till resecentrum. Över 80% 

beläggning vid samtliga inventeringstillfällen. 

P12 – ca 300 platser (Skojarbacken) med obefintligt utnyttjande under normala förhållanden. 

P13 – 8 platser (2 h) varav en reserverad plats för rörelsehindrade med en beläggning på 95-

100 % vid alla tillfällen.  

P14 – 10 platser (2 h) varav två reserverade platser för rörelsehindrade med en beläggning på 

80-90 % vid alla tillfällen. 

Sammanfattande analys 

I den norra delen av centrala Nora finns många målpunkter kopplat till handel- och 

restaurangverksamhet. De parkeringsytor som ligger i den norra delen är mycket attraktiva 

(framförallt P5-P7) och har därför en hög beläggningsgrad i princip hela dagarna. Det gör att 

tillgängligheten för personbilstrafiken till målpunkter kan påverkas, då brist på lediga 

parkeringsplatser tidvis förekommer för denna del av centrum.  

Den södra delen av centrum är mer dominerad av bostäder och har lägre andel 

handelsverksamhet, vilket minskar behoven av parkeringsytor. I området finns dock stora 

parkeringsreserver både i anslutning till skolområdet samt Skojarbacken i södra änden.   

Parkeringen vid resecentrum har mycket hög beläggning och i syfte att underlätta byten 

mellan olika färdmedel kan dessa platser komma att behöva utökas.  
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Parkeringssituation – anspråk/utbud 
En viktig aspekt att klarlägga i utredningen är att belysa hur förhållandet mellan tillgång och 

efterfrågan gällande parkeringsplatser ser ut i Nora. Efterfrågeaspekten ska klargöra hur 

anspråken se ut för parkering både kopplat till bostäder och verksamheter/handel.  

Anspråk kopplat till bostadsytor 

Inom det aktuella utredningsområdet är 1301 personer bosatta, vilka är fördelade på 740 

hushåll (bostadsenheter). Sammantaget ger det 1,75 personer per boendeenhet vilket är 

något lägre än riksgenomsnittet på 2.2 personer per hushåll. 

Bilinnehavet är 561 personbilar och lätta lastbilar inom utredningsområdet. Det innebär ett 

innehav av 0.75 fordon per bostadsenhet eller 0.43 fordon per person. 

Eftersom rikssnittet ligger på 0.97 fordon på bostadsenhet eller 0.47 fordon per person, 

framkommer att bilinnehavet för fordon per bostadsenhet ligger långt under snittet medan 

antal fordon per person endast ligger något under riksgenomsnittet. Det lägre bilinnehavet 

per lägenhet kan bero på att det är något mindre lägenheter i Nora centrum och därmed färre 

boende per lägenhet.  

Områden i centrum med mindre lägenheter är vanligtvis mer attraktiva för ungdomar och 

äldre, vilket är befolkningsgrupper som generellt har något lägre bilinnehav än personer som 

är aktiva i arbetslivet och har bildat familj. 

Anspråket kopplat till bostadsytor och med hänsyn till besökande bedöms till ca 600 platser 

inom utredningsområdet. 

Utbud kopplat till bostadsytor 

Centrala Nora har en stadsbebyggelse som är planerad och byggd långt innan bilen blev en 

viktig del i vårt samhälle. Numera finns det krav i Plan- och Bygglagen att fastighetsägaren ska 

ansvara för att det finns boendeparkering inom den egna fastigheten eller i dess närhet. I 

Nora är dock gatorna smala och kvarteren små och täta, vilket ibland gör det svårt att ordna 

parkering inom fastigheten eller på intilliggande gata. 

Det finns svårigheter i att inventera det exakta utbudet för bostadsparkering då en del av 

parkeringarna utgörs av garageparkering. Vid en kartstudie över antalet parkeringsplatser på 

fastighetsmark uppskattades antalet parkeringsplatser till omkring 150-170 platser. 

Stadsstrukturen bidrar till att en mindre del av anspråken på boendeparkering kan säkerställas 

på fastighetsmark. Resterande behov behöver därmed ske på gator och allmänna 

parkeringsplatser.  

Det finns ca 2950 löpmeter tillgängliga för parkering på gatumark inom utredningsområdet, 

vilket ger ett tillskott på ca 420 parkeringsplatser på gatumark. Det finns dessutom ca 65 st 

reserverade parkeringsplatser för boende på de allmänna parkeringsplatserna. Totalt utbud är 

därmed ca 650 st exklusive garageplatser. 

Vår uppfattning är att det råder balans i utbud och efterfrågan när det gäller boendeparkering 

inom utredningsområdet men stadsbyggnadsstrukturen medför att en alltför stor del av 

boendeparkeringen sker på gatumark. 
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 Anspråk kopplat till handel och verksamheter 

För att detaljerat utreda anspråken krävs att samtliga handels- och verksamhetsytor inom 

utredningsområdet kartläggs. Därefter bör även typ av verksamhet studeras för att avgöra 

vilka anspråk som finns då det kan vara stor skillnad mellan till exempel detaljhandel och 

sällanköpshandel. Vid en inventering i kommunens geografiska informationssystem har det 

framkommit att det finns ca 13 000 m2 handel och verksamheter inom utredningsområdet. 

Vid ett antagande om ett parkeringsbehov på runt 30 platser per 1000 m2 uppstår anspråk på 

ca 400 p-platser. 

Utbud kopplat till handel och verksamheter 

Parkeringar vid de mest attraktiva handelsgatorna är i första hand Torget men även 

parkeringarna till de större livsmedelsbutikerna (Coop och Willys). I övrigt tillhandahålls i 

princip endast gatuparkeringsmöjligheter.  

Vid den stora parkeringsplatsen på Torget är det tillåtet att parkera i 6 timmar. Detta indikerar 

att parkeringsplatserna inte får tillräckligt god omsättning och detta kan vara negativt för 

handels- och restaurangverksamheten i centrala Nora. 

 

Figur 5: Gator med höga parkeringsanspråk (röd linje) kopplat till handel och verksamheter med tillgänglig 

gatuparkering (grön linje). 

Det finns ett antal gator med mycket höga anspråk på parkering, se figur 5. Gatorna är dock 
mycket smala och detta ger stora begränsningar i möjligheten att parkera. Det råder därför 
parkeringsförbud på omfattande delar av det centrala gatunätet och huvuddelen av 
besökande till den centrala kärnan behöver därför i första hand söka parkering på torget. Den 
tillgängliga parkeringsresursen är ca 600 löpmeter för detta område, vilket ger en 
parkeringsresurs på ca 90 fordon. 
 

P-Torget 

P-Coop 
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Antalet tillgängliga parkeringar för allmänheten utöver parkering på gatumark har 
sammanställts. 
 
Tillgängliga parkeringar för allmänhet utöver gatumark 
- Svartälvsgatan 10+23+47 platser 
- Skolgatan 9 platser 
- Prästgatan 8 platser 
- Torget 89 platser 
- Herrgårdsgatan resecentrum 48 platser 
(- Skojarbacken - parkeringsresurs ca 300 platser) 

TOTALT ca 230 platser (med möjlighet till ytterligare 300 platser) 
 

Handel 
- Coop 62 platser 
- Willys 39 platser 

TOTALT ca 100 platser 
 

Inrättningar  
- Karlängsskolan 110 platser 
- Järntorgsskolan övre 18 platser 

TOTALT ca 130 platser 
 
TOTALT för hela centrala Nora: ca 460 platser. 
 
Vår bedömning är att om man betraktar hela utredningsområdet så finns det en balans mellan 

tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser i centrala Nora när det gäller handel och 

verksamheter. Dessutom finns en stor parkeringsreserv att tillgå i södra delen av området 

(Skojarbacken). 

En viktig invändning är dock att för den mest centrala delen med mycket handel, se figur 5, 

finns ett underskott på parkeringsplatser. Parkeringsbehovet till de båda livsmedelsbutikerna 

är bedömer vi är tillgodosett men för övriga målpunkter i detta område finns endast knappt 

200 platser att tillgå, vilket ofta är för litet under sommarhalvåret.  

För parkering vid nyttjande av annan handel och service i centrumkärnan är möjligheten att 

parkera i gatunätet begränsat på grund av nödvändiga regleringar.  Den stora parkeringen på 

torget har därför en central roll i att kunna erbjuda attraktiva parkeringsplatser med korta 

gångavstånd till målpunkterna.  

Tidvis, företrädesvis sommartid, är inte parkeringen tillräcklig och söktrafik uppstår när 

parkeringen är full. Detta bidrar till onödig trafik i stadskärnan och minskar attraktiviteten i att 

besöka Nora. 
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Regleringsformer 
Genom lokala trafikföreskrifter kan kommuner reglera hur parkering ska ske på den egna 

gatumarken inom kommunen.  

Hur parkeringen kan regleras beror på om det är allmän platsmark eller kvartersmark. 

Kommunen är ansvarig för att reglera parkering på allmän platsmark. På kvartersmark är det 

markägaren, som kan vara kommunal eller privat, som avgör vilka regler avseende reglering, 

avgifter/påföljder och övervakning som ska gälla utöver de allmänna bestämmelserna. 

Frågan om allmän platsmark i stadskärnan är en viktig förutsättning vid reglering av parkering. 

I och med att gällande områdesbestämmelser inte redovisar allmän platsmark respektive 

kvartersmark så föreligger en tolkning. Nedanstående figur 6 redovisar hur allmän platsmark 

var reglerad i de detaljplaner som områdesbestämmelserna sedan har upphävt. 

 

Figur 6: Översikt av detaljplaner som upphävts helt eller delvis. 

I beskrivningen till områdesbestämmelserna framgår att kommunens huvudmannaskap för 

allmän platsmark ska kvarstå. Kommunens tolkning ur ett informellt synsätt är de områden 

som tidigare var allmän plats även ska betraktas så trots att berörda planer är upphävda. 

Det innebär att reglering och övervakning av parkering bör utgå från ovanstående tolkning. 
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Inom utredningsområdet gäller nedanstående lokala trafikföreskrifter på allmän plats 

(gator/torg): 

• Inom hela området gäller en föreskrift som under vardagar 09.00 – 18.00 reglerar 

parkeringen till högst 2 timmar i följd. 

 

• Inom utredningsområdet ska parkeringsskiva eller motsvarande användas för att 

markera tiden då parkeringen påbörjas. 

 

• Inom utredningsområdet gäller datumparkering mellan 16 oktober till 14 maj. Fordon 

får då inte parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda 

adressnummer och på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna 

adressnummer. 

 

Därutöver finns även separata regleringar för parkering på både kommunal och privat 

fastighetsmark. Dessa regleringar innefattar tidsbestämmelser för parkeringarna i form av 1 

timme, 2 timmar, 6 timmar samt 24 timmar och dessa tider anpassas beroende på hur 

centralt parkeringarna är belägna. 

Parkeringen i Nora är i nuläget avgiftsfri.  

 

Figur 7: Generell parkeringsreglering inom utredningsområdet. 
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Förslag till åtgärder 

Som tidigare beskrivits finns det tidvis brist på parkeringskapacitet i de mest centrala delarna 

av Nora, där den största andelen handel och verksamheter är lokaliserade. Däremot finns det 

ett överskott och parkeringsreserv i den södra delen av området. 

I den centrala delen finns det mot bakgrund av de kulturhistoriska bebyggelsevärdena mycket 

små möjligheter att utöka parkeringskapaciteten och därför behöver åtgärderna inriktas på att 

öka dynamik och rörlighet i de platser som finns samt ge tydlighet till var det finns alternativa 

parkeringsytor.  

Ökad kapacitet och tillgänglighet för parkering i centrum 

Förslag 1 – Lyft fram Skojarbacken som parkeringsyta 

Nora är ett mycket attraktivt turistmål under delar av sommarhalvåret. Karaktären på den 

centrala stadskärnan gör det olämpligt att få in för mycket fordon på de smala gatorna med 

begränsade parkeringsmöjligheter. 

I syfte att fördela trafiken och kunna garantera alla som besöker Nora en parkeringsplats bör 

Skojarbacken lyftas fram tydligare. Platsen ger möjlighet till att ordna upp mot 300 p-platser 

och ligger med några få minuters gångtid upp till Torget. Parkeringen behöver anläggas på ett 

mer ordnat sätt med belysning och andra trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt bör ett 

tydligt gångstråk med bra belysning ordnas från p-platsen utmed Rödstugugatan upp mot 

Torget. 

Vid en upprustning skulle parkeringen upplevas mer attraktiv och bli ett bra komplement till 

parkeringen vid Torget. Parkeringen bör regleras med tillåten parkering 24 h för att främja 

arbetsplatsparkering mm så att platserna på torget istället kan nyttjas för mer kortvariga 

besök i handel- och besöksnäring. 

Med nuvarande utformning är det otydligt hur man når Skojarbacken från Storgatan, vilket 

gör att många chansar på att det finns p-plats på Torget. Eftersom denna parkering ofta är full 

på sommarhalvåret kan det bidra till onödig söktrafik på Noras känsliga gatunät.   

Figur 8: Exempel på ny vägvisning på väg 244 öster om Hitorpsavfarten. 

För att öka tillgängligheten till Skojarbacken kan Arne P:s väg som idag är reserverad för 

kollektivtrafik till Nora centrum från Älvstorpsvägen öppnas upp även för allmän trafik. I 

kombination kan vägvisningen kompletteras ute på väg 244 för att informera om att parkering 

finns tillgänglig vid Skojarbacken, se figur 8).  
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Åtgärden kommer att fördela fordonsströmmarna in mot centrala Nora och ge ökade 

möjligheter att enkelt hitta en parkeringsplats. Nora har inte de trafikmängder som normalt 

kan motivera en ”bussens väg” och nuvarande funktion för kollektivtrafiken på Arne P:s väg 

bedöms inte att störas av att vägen öppnas för allmän trafik. 

Viktigt att poängtera är den begränsade höjden för fordon vid passagen under järnvägen mot 

Pershyttan. Detta medför att lastbilar och större husbilar inte kan välja denna väg men det blir 

en gen koppling till Nora centrum för personbilstrafiken. Det blir en ny angöring mot centrum 

som kommer att avlasta Storgatan från trafik, där besökande kan nå sin målpunkt på Torget 

från parkeringen till fots på bara några minuter.  

Enligt översiktsplanen ska Nora kommun värna för en god laddninginfrastruktur och den nya 

parkeringen vid Skojarbacken bör förses med denna möjlighet. Platsen bör även göras 

tillgänglig som ställplats för husbilar i syfte att locka besökande till Nora. 

Effekter och konsekvenser för öppningen av Arne P:s väg kommer att fördjupas i Trafikplanen 

för Nora. 

 

Figur 9: Illustration - Arne P:s väg kan öppnas upp för att öka nyttjandet av Skojarbacken som p-yta genom att skapa 

möjligheten att svänga av väg 244 redan vid Hitorpsvägen.  

 

P 

     Föreslagen  väg till Skojarbacken 

Arne P:s väg, reserverad 

väg för kollektivtrafik 

Nuvarande väg till Skojarbacken 

Teckenförklaring 

P Torget 
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Förslag 2 – Ändra regleringen av Torgparkeringen från 6 h till 2 h 

Torget med cirka 90 p-platser är en värdefull parkeringsyta med mycket god tillgänglighet till 

handel och service i Noras stadskärna. Parkeringen är tidvis under sommarhalvåret fullt 

utnyttjad och besökande tvingas leta alternativa p-platser. Att kunna erbjuda lediga 

parkeringsplatser till turister och andra besökande är en viktig del för att öka attraktiviteten 

till handel och restauranger som finns i närheten. 

Nuvarande reglering ger rätt att parkera i 6 timmar, vilket ger en svag dynamik i 

parkeringsytan. En del av ytan kan på goda grunder antas bestå av arbetsplatsparkering. Det 

innebär att de som besöker Nora i kortvariga ärenden inte får tillräcklig tillgänglighet till 

parkeringsytan. Förslaget utgår från att minska tidsbegränsningen för parkeringsplatsen från 6 

timmar till 2 timmar. Den ökade rörlighet som uppstår på parkeringsplatserna leder till att 

besökande turister och andra personer som ska uträtta ärenden i handeln lättare kan finna en 

parkeringsplats på Torget.  

Bristen på parkeringsplatser är i första hand kopplad till sommarhalvåret vilket talar för att 

nuvarande regleringen kan vara fortsatt gällande med samma intervall som datumparkeringen 

(16 oktober till 14 maj) och regleringen med två timmars parkering skulle gälla övrig tid. 

För att främja handeln i stadskärnan ska parkeringen i första hand nyttjas av de som har 

kortare ärenden och besöker centrum. Arbetsplatsparkering och längre besök kan hänvisas till 

föreslagen parkering vid Skojarbacken, se förslag 1. 

Är det fullt på torget ska vägvisning ske till Skojarbacken för att förhindra söktrafik på de 

smala gatorna i Noras stadskärna, se figur 10. 

 

Figur 10: Vägvisning från torget 

Åtgärd 2  bör utföras i ett andra steg om det efter utvärdering visar sig att åtgärd 1 inte får 
avsedd effekt för att öka tillgängligheten till parkering i centrala Nora.  
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Förändringar gällande reglering av parkering 

Förslag 3 – Reglering av tillåten parkeringstid 

Inom hela utredningsområdet finns en generell regel om högst 2 timmars parkering under 

dagtid. I den norra och södra delen kan denna reglering kännas omotiverad då det inte 

förekommer någon brist på parkeringsplatser. Regleringen kan innebära att boende inte kan 

lämna sin bil på gatan under dagtid, vilket kan bidra till ökat bilåkande för resor till och från 

jobbet. 

För den centrala delen av centrum är dock behovet stort att få rörlighet i gatuparkeringen 

under dagtid för att kunna erbjuda tillgänglighet för besökande och regleringen med 2 timmar 

bör kvarstå.  

  

Figur 11: Förslag på ändrad tidsreglering  
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Förslag 4 – Slopa parkeringsskivan 

Parkeringsskiva används för att avgöra hur länge ett fordon har varit parkerad. Många 

besökare till kommunen kan ha svårt att uppfatta att regeln om p-skiva gäller och kan trots att 

parkering skett på ett riktigt sätt i övrigt riskera att få parkeringsanmärkningar. Vår 

uppfattning är att slarv och glömska som förekommer vid hantering av skivan kan leda till 

onödig friktion med både kommuninnevånare men även gästande trafikanter i Nora.  

I syfte förenkla parkeringsregleringen för kommuninnevånare och besökande till kommunen 

föreslås systemet med parkeringsskivan att slopas. 

Förslaget att slopa parkeringsskivan medför att parkeringsövervakningen försvåras. Det är 

därför viktigt att övervakningen anpassas till dessa nya förutsättningar när det gäller resurser 

och rutiner. 

 

Förslag 5 – Genomför åtgärder efter översyn av gällande LTF:er (lokala trafikföreskrifter) 

I samband med översyn av LTF:er har ett stort antal brister identifierats gällande 

parkeringsreglering. 

Det gäller bland annat skillnader mellan skyltning och föreskrift och att det inom hela 

utredningsområdet är det en ologisk blandning av C35 (förbud mot att parkera fordon) och 

C39 (förbud mot att stanna och parkera fordon).  

En handlingsplan bör upprättas för att komma tillrätta med de brister som finns i både 

skyltning och föreskrifter med syftet att förenkla både för den enskilde trafikanten och den 

som sköter trafikövervakningen. 

 

Övriga åtgärder 

Förslag 6 – Informera om parkeringsplatser och regleringsformer 

På kommunens hemsida föreslås en planritning redovisas över centrala Nora. På planen ska 
det framgå var det finns större parkeringsplatsområden och hur dessa regleras. 
 
Vid större evenemang eller aktiviteter, exempelvis Nora marknad, kan hänvisning ske till 

denna länk för information om hur parkering kan ske.   
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Parkeringsnormer 

Parkeringstal för bil och cykel vid fysisk planering 
Den aktuella delen av Nora som omfattas av parkeringsutredningen har god tillgång till 

busstrafik från resecentrum. De flesta i området har därför korta gångavstånd från bostad till 

resecentrum eller de olika busshållplatser som finns. 

Riktlinjen för parkeringstal utgår från befintlig situation i centrala Nora. Bilinnehavet i området 

är i dagsläget lågt och bör även hållas lågt som en förutsättning vid kommande fysisk 

planering mot bakgrund av den tillgången till kollektivtrafik samt en allmän princip om 

utveckling mot ett mer hållbart samhälle.  

Arbetet med parkeringsnormer för kommunen behöver fördjupas i ett kompletterande 

arbete, där kommunens alla geografiska områden bör finnas med i en zonindelning. Vidare 

bör en sådan fördjupning även omfatta andra funktioner såsom kontor, handel mm utöver 

bostadsbebyggelse. 

Riktlinjer för parkeringstal inom utredningsområdet 
 

Bilparkering, bostäder 8 pl per 1 000 m2 BTA 0.8 bilplatser per lägenhet 

Cykelparkering, bostäder 30 pl per 1 000 m2 BTA 1 cykelplats per rum 

 

Tabell: Riktlinje för parkeringstal vid fysisk planering inom utredningsområdet. 
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